
Homenagem às mães que fazem a Udesc
A campanha “Mães que fazem a Udesc”, que fez uma homenagem com 
fotos de servidoras mães, foi um sucesso. Em todos os centros, foram 
fixados cartazes com as imagens. Nas redes sociais, o vídeo com todas as 
fotos obteve mais de cem curtidas e dezenas de comentários entre o ser-
vidores. A iniciativa foi da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano 
(CDH), órgão criado no início da gestão pelo reitor Marcus Tomasi.
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Parceria permite a servidor da Udesc ter 
acesso a Windows 10 por valor reduzido

Udesc cria comissão permanente de sindicância

Uma parceria entre a Udesc e a Microsoft pos-
sibilita a servidores da universidade a aquisição do 
sistema operacional Windows 10 Educacional para 
instalação nos seus computadores de 
uso pessoal, ao custo de US$ 9,95. Na 
loja virtual da empresa, o software custa 
mais de R$ 800. Disponível por meio do 
programa Work At Home, a versão ofere-
cida é completa, com todas as atualiza-
ções disponíveis, e tem as mesmas fun-
cionalidades e os mesmos programas 
do Microsoft Windows 10 Pro. 

A licença é válida para instalação em um compu-
tador por usuário, para uso pessoal e não comercial, 
com a chave sendo associada ao hard ware em que for 
usada pela primeira vez. O Windows obtido no site é 

perpétuo e continuará funcionando mesmo se o vín-
culo do usuário com a Udesc for interrompido.

Para os estudantes da Udesc, o siste-
ma é disponibilizado gratuitamente, por 
meio do programa Student Use Benefit. A 
Udesc é uma das primeira instituições de 
ensino superior brasileiras a oferecer o 
benefício a estudantes e servidores – em 
todo o mundo, mais de 300 organizações 
já firmaram a parceria com a Microsoft. 

A oferta do sistema operacional é 
mais um recurso disponível à comunidade 

acadêmica, que passou a contar, desde o ano passa-
do, com o e-mail institucional, o pacote Office 365 e 
aplicativos como Microsoft To-Do, Forms e Sway. Veja 
como adquirir a licença neste link.

O reitor da Udesc, Marcus Tomasi, assinou no últi-
mo dia 15 a portaria que cria a Comissão Permanente 
de Sindicância, Processos Administrativos Disciplina-
res, Providências Administrativas e Tomada de Contas 
Especial. Formada por 52 professores e técnicos dos 
12 centros de ensino e da Reitoria, ela será responsá-
vel por apurar infrações praticadas por servidores e 
estudantes da instituição. 

A mudança, que vinha sendo estudada desde o 
início da atual gestão, trará maior segurança jurídica 
aos processos e possibilitará a capacitação contínua 

dos servidores que integram a comissão – um curso 
in company para os membros designados na portaria 
será realizado entre 6 e 8 de junho. 

A ação faz parte do projeto Fast, do Plano de 
Gestão 2016-2020, que prevê o desenvolvimento de 
metodologias para facilitar, agilizar, simplificar e to-
talizar a execução de atividades na universidade. O 
modelo de comissão permanente já é adotado, com 
excelentes resultados, em muitos órgãos públicos, 
como nos tribunais de contas de diversos estados.  
Leia a notícia completa.

https://youtu.be/QMZFryOHPUA
http://www.udesc.br/sistemas/office365/win10edu
http://bit.ly/ComissaoPermanenteUdesc
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Stella Maris Michaelsen – Udesc Cefid

A missão de vida de Jaína tem a ver com cães. Ela 
descobriu isso durante os três meses que parti-
cipou do TJ Coaching, programa de extensão da 

Udesc que busca aprimorar o autoconhecimento, o au-
todesenvolvimento e a autoaceitação. “Tive um insight e 
decidi me tornar voluntária da Organização Bem-Animal 
(OBA) Floripa”, conta. “Descobri que é isso que me move, 
me enche de satisfação, me dá vontade de ser 
melhor a cada dia e me faz lutar”. 

Perfil
Jaína Sabel Bousfield,  

técnica da Udesc Ceart

Aniversário: 3 de julho
Livro de cabeceira: Depois que me tornei mãe: “Histórias 
curativas para comportamentos desafiadores” (Susan Perrow)
Filme favorito: Sempre ao seu lado
Passeio inesquecível: Pucón, Chile 
Uma pessoa exemplar: Duas, minha mãe e minha filha
Uma paixão: Cachorros
É torcedora: Figueirense

Voluntária da causa animal
Em 2008, Jaína teve um sério problema de saúde. 

Nesse momento, o acolhimento que recebeu por parte 
dos seus colegas da Udesc foi muito importante. “Sou 
um ser humano abençoado. Tenho a família muito pró-
xima de mim e recebo muito cuidado por parte deles. 
Mas saber que o pessoal que trabalhava comigo se 
preocupou de verdade fez muita diferença para minha 

recuperação”, relembra. 
Esse acontecimento repen-

tino também fez Jaína repensar 
sua vida e a estimulou a realizar o 
sonho de ser mãe. Hoje, sua filha, 
Sofia, tem 6 anos e participa da 
Cão Terapia com a mãe, aos sába-
dos. “É lindo ver como ela se sente 
bem com aqueles cães, ajudando 
e contribuindo para um mundo 
mais doce e bom”, comenta. 

Jaína acredita que gran-
des desafios podem ser melhor enfrentados “quando 

a gente se dedica a uma atividade física que gosta 
muito”. Ela é apaixonada por esportes e tem forma-

ção em balé clássico. Foi essa paixão que a trouxe 
para a Udesc, quando veio estudar na Udesc Ce-

fid, em Florianópolis. 
A admiração pela instituição fez Jaína es-

colher a Udesc também como ambiente de 
trabalho. Prestes a completar 23 anos na 

instituição, ela é atualmente técnica ad-
ministrativa no Setor de Compras da 
Udesc Ceart. Coragem é a palavra que 
a define, e sua força vem do amor, que 
“tudo pode, tudo crê, tudo cura”. 

Papo-rápido

Marcia Ramos de Oliveira – Udesc Faed Denise Pinheiro – Udesc Esag



tem

Fique por dentro

Abruem
u  A Udesc realizará na 
próxima semana o 62º Fó-
rum Nacional da Associação 
Brasileira de Reitores das 
Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem), em 
Florianópolis. O encontro 
abordará o tema “Gestão 
universitária em tempos 
de crise: dilemas e oportu-
nidades”. Leia a notícia.

Estágio
u  A Pró-Reitoria de 
Ensino (Proen) promove-
rá o 2º Fórum de Estágio 
na próxima terça-feira, 
22, das 9h30 às 17h, no 
Auditório Tito Sena, na 
Udesc Faed, em Flo-
rianópolis. O prazo de 
inscrição terminará na 
segunda-feira, 21. Veja 
como se inscrever.

Concursos
u  Foi divulgado o 
resultado do Concurso 
Público nº 01/2017, 
que ofereceu 38 vagas 
de professor efetivo em 
dez centros da Udesc; 
e foi lançado o edital 
do Concurso Públi-
co nº 01/2018, que 
oferece 14 vagas de 
técnico universitário.

Mestrados
u  A Udesc disponibiliza-
rá recursos específicos 
para fortalecer o desen-
volvimento de sete cursos 
de mestrado profissional 
ofertados pela institui-
ção. O objetivo é dar um 
auxílio equivalente ao 
recebido pelos cursos 
acadêmicos, que contam 
com recursos federais.

Investimento de mais 
de R$ 20 milhões em 
bolsas e programas

Servidor, participe do Clic Comunica! Envie uma foto com os colegas do seu setor para comunicacao@udesc.br.

Cliccomunica
A coordenadora de Projetos e Inovação da Udesc, Elaine 
Vieira Brinhosa, participou de uma reunião do Pacto pela 
Inovação em Santa Catarina, iniciativa do Governo do Es-
tado que reúne cerca de 30 instituições públicas e priva-
das. A representante da universidade coordena o grupo 

de trabalho que responde pela gestão da infraestrutura 
gerada e ofertada pelo pacto. Entre as metas desse eixo, 
está o desenvolvimento da plataforma que possibilitará 
a atuação em rede do ecossistema catarinense de inova-
ção. O site da Udesc publicou notícia sobre o assunto.

uA Udesc realizará em 2018 um valor re-
corde de investimentos em bolsas e progra-
mas de assistência estudantil e de apoio ao 
ensino, à pesquisa e à extensão. São mais 
de R$ 20 milhões de recursos próprios des-
tinados a fortalecer as atividades-fim da 
universidade, por meio de editais, e a pres-
tar auxílio financeiro aos estudantes. O va-
lor representa 25% do que é investido em 
custeio e um aumento de 17% em relação 
ao ano passado.

Elaine (terceira da esq. para a dir.) representa 
a Udesc no Pacto pela Inovação

FOTO: JONAS PôRTO
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http://www.udesc.br/cead/noticia/udesc_sediara_forum_de_universidades_estaduais_e_municipais_em_florianopolis
http://www.udesc.br/noticia/segundo_forum_de_estagio_da_udesc_tera_palestra_e_debates_na_proxima_semana
http://www.udesc.br/noticia/segundo_forum_de_estagio_da_udesc_tera_palestra_e_debates_na_proxima_semana
http://www.udesc.br/noticia/udesc_publica_resultado_final_do_concurso_publico_para_professor_efetivo
http://www.udesc.br/noticia/udesc_publica_resultado_final_do_concurso_publico_para_professor_efetivo
http://www.udesc.br/noticia/concurso_publico_da_udesc_oferece_14_vagas_de_tecnico_universitario_em_nove_cidades
http://www.udesc.br/noticia/concurso_publico_da_udesc_oferece_14_vagas_de_tecnico_universitario_em_nove_cidades
http://www.udesc.br/noticia/udesc_destina_recursos_para_fortalecer_mestrados_profissionais_da_universidade
http://www.udesc.br/noticia/udesc_coordena_eixo_de_infraestrutura_do_pacto_pela_inovacao_em_santa_catarina


Gestão em movimento O Gestão em Movimento apresenta momentos importantes 
da universidade, representados pela sua equipe de gestão, por 
meio de fotos. O objetivo é contribuir com a transparência, as-
sim como prestar contas das atividades mais relevantes.

Não existe “jogar fora”

sustentável
Por Gustavo Kogure

Se o planeta pudesse dizer algumas palavras, certa-
mente diria: “Não existe ‘jogar o lixo fora’, porque sou úni-
co e daqui não sai”. A primeira vez que vi esse pensamen-
to foi no documentário “Uma Gota.doc”, e não pude 
deixar de refletir. De fato, senhor Planeta, você tem razão. 
Nós, que habitamos seu espaço, pouco nos importáva-
mos sobre aonde estaria indo todo aquele lixo que, mila-
grosamente, desaparecia da frente de nossas casas todas 
as noites. Até o ponto em que a quantidade era adminis-

trável, o problema não nos atingia diretamente. 
Entretanto, como bem enfatizado no documentário, a 

questão tornou-se global. Não há barreiras políticas en-
tre oceanos. Existem toneladas de plástico navegando 
sem destino, formando ilhas continentais, e outras en-
contrando terras longínquas da sua origem. Existem uma 
infinidade de ilhas inabitadas que estão repletas de plás-
tico. A questão não é mais pessoal ou de um país. Você é 
parte do problema e também da solução. Reflita.

Prestação de contas, transparência e a agenda 
dos representantes da gestão da Udesc

Quer conversar com o reitor? Participe do projeto Gabinete de Portas Abertas. Agende pelo telefone (48) 3664-8104

Tá na agenda
22   2º Forum de Estágio da Udesc, das 9h30 às 17h, no Auditório Tito Sena, na Udesc Faed, em Florianópolis

23 a 26/05 62º Fórum da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem),  
 no Hotel Torres da Cachoeira, em Florianópolis, com abertura às 20h

O reitor, Marcus Tomasi, recebeu nesta 
quinta-feira, 17, o prefeito de Joinville, 
Udo Döeler, para acertar os detalhes sobre 
estudo que será feito pela Udesc na Baía 
da Babitonga, no Norte de SC.
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O projeto Selo 
Setor Lixo Zero 
tem ganhado 
novos adeptos 
a cada semana. 
Na Reitoria, os 
últimos setores 
que ganharam 
o selo foram: 
CLC, Cfin, Covest, 
Protocolo, 
Patrimônio, Secon 
e Rádio. Parabéns 
pela iniciativa!

A semana que passou foi de ótimas notícias para a Udesc, capitaneadas pelo reitor, Marcus Tomasi, pelo vice-reitor Leandro Zvir-
tes, e equipe. Entre elas, o anúncio do investimento de mais de R$ 20 milhões em bolsas e programas para estudantes em 2018, 
assim como a liberação do Windows 10 para alunos e servidores e a criação da comissão permanente de sindicância interna.

Os pró-reitores Fábio 
Napoleão e Soraia 
Tonon da Luz mediaram 
na segunda-feira o 2º 
Seminário Institucional 
sobre a Creditação da 
Extensão Universitária, 
que debateu experiên-
cias sobre o assunto em 
outras instituições.

Você sabia que é possível acompa-
nhar as reuniões do Conselho Uni-
versitário (Consuni) pelo vc.udesc.
br e que, no site do Consuni, é pos-
sível acessar pautas, decisões, atas, 
além de áudios e vídeos das ses-
sões? As reuniões são conduzidas 
pelo reitor e pelo vice-reitor.

O reitor, Marcus Tomasi, a diretora-geral da Udesc Balneário Camboriú, Maria 
Ester Menegasso, servidores e convidados participaram nesta semana do 3º 
Workshop de Petróleo SPE, organizado pelo curso de Engenharia de Petróleo.

Você conhece alguma ação sustentável no seu centro de ensino? 
Envie sugestões para gustavo.kogu re@udesc.br. Acesse www.udesc.br/sustentavel.

https://umagota.com.br/
http://vc.udesc.br
http://vc.udesc.br
http://www.udesc.br/conselho/consuni
http://www.udesc.br/sustentavel


Sempre é tempo
Nossa cultura valoriza a juventude e, para muita gente, envelhecer é algo 

sofrido que deve ser evitado a qualquer custo. Paradoxalmente, com o avanço 
da medicina, da ciência e da tecnologia, as pessoas vivem cada vez mais tem-
po. Ao reconhecer que o envelhecimento é parte inevitável da condição hu-
mana, podemos desfrutar melhor da trajetória, valorizando cada vez mais nos-
so desenvolvimento emocional e a crescente liberdade de sermos o que 
queremos ser, em qualquer idade. 

Boas transições são feitas com flexibilidade psíquica. Para envelhecer bem, é 
necessário lidar com nossos medos e enfrentar barreiras dentro e fora da gente. 
Na verdade, o tempo e o autoconhecimento ajudam a fortalecer nossa própria 
voz. As paixões não diminuem necessariamente à medida em que o tempo 
passa. Aliás, é difícil determinar a idade de pessoas leves, que têm disposição 
e se relacionam com crianças, jovens, adultos. O tempo permite se descobrir, 
descobrir o outro, rever posturas. 

Mesmo com algumas limitações que possam surgir com o aumento da ida-
de, é  possível manter-se física e psicologicamente bem, praticando atividades 
que nos deem satisfação e nos façam sentir úteis e produtivos. Sempre é tem-
po de abrir novas portas, conhecer outras pessoas e outros lugares. Viver a 
passagem do tempo com sabedoria possibilita que, independentemente da 
idade, possamos dizer: “Me sinto bem comigo e, a cada dia, tenho maior liber-
dade de ser eu mesmo(a)”.

Você tem sugestões para esta coluna? Escreva para celia.penteado@ 
udesc.br. Ouça o programa Equilíbrio: domingo, às 17h, na Rádio Udesc FM 
Joinville (91,9); terça, às 8h, quarta, às 13h, na Rádio Udesc FM Florianópolis 
(100,1) e na Rádio Udesc FM Lages (106,9).

Infecção 
hospitalar

Viver Bem
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Equilíbrio
Por Celia Penteado

Revista de Ensino da Graduação da Udesc
A Pró-Reitoria de Ensino (Proen) abriu chamada para profes-
sores interessados em publicar resumos de experiências e 
práticas de ensino na primeira edição da Revista de Ensino 
de Graduação, que terá o tema “Retratando e valorizando os progra-
mas/projetos e práticas exitosas”. Leia a notícia completa.

Autorização para afastamento do País
A Udesc publicou uma instrução normativa que regulamenta os procedi-
mentos para autorização de afastamento do País de servidores com ônus 
limitado para a universidade. Leia a GAB IN nº 006/2018 na página da 
Pró-Reitoria de Planejamento.

Quinze de maio é o Dia Na-
cional de Controle das Infecções 
Hospitalares. Adquirida dentro 
de ambiente hospitalar, essa in-
fecção pode ser transmitida de 
um paciente para outro, assim 
como para os acompanhantes, 
se não forem adotadas as devi-
das medidas de proteção.

Lavar corretamente as mãos 
é a melhor prevenção para 
evitar essas infecções, tam-
bém provocadas por falha 
nos procedimentos realizados 
pelos profissionais de saú-
de. Estima-se que, no Brasil, a 
taxa de infecções hospitalares 
atinja 14% das internações. 
A maior parte delas é provo-
cada por microrganismos pre-
sentes no próprio paciente. Em 
geral, são microrganismos que 
já vivem no nosso corpo ou no 
meio ambiente e se aprovei-
tam quando o sistema de defe-
sa do paciente está mais frágil.

Pessoas internadas em uni-
dades de terapia intensiva (UTI) 
têm maior probabilidade de 
contrair infecções, pois o uso 
de equipamentos invasivos, 
como cateter e respirador (para 
ventilação mecânica), facilita a 
entrada de bactérias e vírus. 

Lesões na pele do paciente 
também são portas de entra-
da. Por isso, a higiene das mãos 
antes e depois de uma visita ou 
contato com o paciente é uma 
das recomendações mais 
básicas na prevenção de 
infecções.
Fonte: Blog da Saúde/
Ministério da Saúde
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Atividades para a comunidade
No próximo dia 26, ocorrerá em Florianópo-
lis a segunda edição do Ceart Aberto à Co-
munidade, com diversas atividades gratui-
tas. Confira a programação.

http://www.udesc.br/noticia/professores_da_udesc_podem_submeter_relatos_para_edicao_inaugural_de_revista_de_ensino
http://www.udesc.br/proreitoria/proplan/normativos/instru%C3%A7%C3%B5esnormativas
http://www.udesc.br/proreitoria/proplan/normativos/instru%C3%A7%C3%B5esnormativas
http://www.udesc.br/proreitoria/proplan/normativos/instru%C3%A7%C3%B5esnormativas
http://www.udesc.br/ceart/ceartaberto/maio

